ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО
НОВА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД
РД 07 - 259/28.10.2021г.
на основание: чл.259, ал.1 от ЗПУО и Заповед № РД 09-3900/27.10.2021 г. на Министъра на
образованието и науката, и доклад вх.№ 0520-198/27.10.2021 г. от началника на РУО Сливен
във връзка с: регистрираната в община Сливен на 14 – дневна заболеваемост на 750 души на
100 000 души
НАРЕЖДАМ:
да се премине към ротационно обучение от разстояние в електронна среда, както следва:
В ОРЕС СЕ ОБУЧАВАТ:

-

IXв, IXг, Ха, Хб, Хв, Хг, XIа, XIб, XIв, XIг - за периода
от 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г. /включително/

-

VIIIа, VIIIб, VIIIв, VIIIг, IXа, IXб, XIIа, XIIб, XIIв, XIIг – за периода
от 08.11.2021 г. - 12.11.2021 г. /включително/

1.

Занятията при присъственото обучение се провеждат в съответствие с приетите в ПГСС гр.

Нова Загора Вътрешни правила за организация на учебния процес в условия на епидемична
обстановка, разработени и предложени от Министерство на образованието и науката и
Министерство на здравеопазването.
2.

В ПГСС да се спазват следните противоепидемични мерки: задължително носене на

защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до
часовете на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица,
затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други). Да се ограничат
несъществените контакти в класните стаи, коридорите на училището и работните помещения.
Часове за учениците, които по график не са присъствени в училище, продължават да протичат в
ОРЕС с продължителност на учебните часове - 40 мин., /с 10 мин. междучасие и голямо
междучасие след втори учебен час/, съгласно утвърденото седмично разписание за първи учебен
срок на уч. 2021/2022г. Обучението на учениците в дневна форма на обучение да се осъществява
доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на

ИКТ в платформата TEAMS синхронно, а при обективна невъзможност от ползването им - да се
осъществява асинхронно, чрез групи в социалните мрежи. По изключение, за ученици, които
нямат техническа възможност да се включат в ОРЕС, обучението да се извършва, чрез разнасяне
на учебни материали и текуща обратна връзка от образователния медиатор до дома на ученика.
3.

В дните, в които учителите нямат часове с класове обучаващи се присъствено могат да

провеждат учебните часове от разстояние в електронна среда от дома си.
4.

Педагогическите специалисти, преподаващи в класовете, които по график се обучават в

училище работят присъствено за съответните учебни часове и дни.
5.

Преустановяват се за всички възрастови групи провеждането в присъствена среда на

извънкласни занимания и дейности по интереси, екскурзии, спортни празници и др. подобни,
организирани от училището.
6.

За комуникация с институции, граждани и родители да се използват средствата на

информационните и комуникационните технологии и при възможност се да предоставят
съответните услуги в електронна среда.
7.

Помощно-обслужващият персонал да провежда противоепидемичните мерки в класните

стаи и работните помещения, свързани с извършване на дезинфекционни дейности и редовно
проветряване,

съгласно

разписания

алгоритъм

за

дезинфекция

от

Министъра

на

здравеопазването в Приложение 1 на Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на
здравеопазването, който е неразделна част от настоящата заповед и утвърдената Вътрешноучилищна организация и правила в условията на COVID-19. Задължително използват лични
предпазни средства.
8.

Да се използват редовно и по предназначение осигурените в училището сапун, топла вода

и дезинфектант. Да се поддържа необходимото количество дезинфектант в диспенсерите в
училището.
9.

Работниците, които са на работа в училище, осъществяват засилен пропускателен режим и

не допускат външни лица в сградата. Задължително използват лични предпазни средства.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Цветанка Стефанова - ЗДАСД.
Заповедта да се сведе до знанието на педагогическия и непедагогическия персонал за сведение и
изпълнение.

Лиляна Стоянова,
Директор на ПГСС – Нова Загора

